
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   18/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

ن بقيمة  ن   16الحاكم كومو يعلن عن إنشاء مصنع لتصنيع الجب  ي مقاطعة فرانكلب 
ن
  مليون دوالر ف

  

ي االحتفاظ بأكير من 
ن

وع تحديث أجريمارك ستساعد ف ة من مشر موظف بدوام كامل ودعم أكير من   100المرحلة األخي 
  وظيفة إقليمية 500

  

ن دوالر تقدمها الوالية لدعم التوسع بقيمة  6 ي نيويورك 30ماليب 
ن

  مليون دوالر إلنماء صناعة األلبان ف
  

كة أجريمارك ) 16أعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم بدء عمليات اإلنشاءات بقيمة   -Agriمليون دوالر لتوسعة مصنع شر

Mark .ي شاتوجاي
ن فن ي بلدة مقاطعة فرانكلي 

وع تحديث المصنع بقيمة   ( الواقع فن ي   30جزء من مشر
مليون دوالر قد بدأ فن

موظف بدوام كامل ودعم   100. سيساعد التوسع التعاونيات الرئيسية لمنتجات األلبان عىل االحتفاظ بأكثر من 2016عام 
ي المنطقة.  514

  وظيفة زراعية إضافية فن

  

وع التحديث  "منتجات األلبان جزء رئيسي من الصناعا قال الحاكم كومو:  ي والية نيويورك. وسيساعد مشر
ت الزراعية فن

ي أجريمارك عىل زيادة تعزيز هذا القطاع الحيوي من اقتصادنا. 
نجاح أجريمارك وتوسعها المستمر سيدعم  المبتكر هذا فن

 ."   الوظائف ويحفز التنمية االقتصادية ويساعد عىل ازدهار الريف الشمالي

  

ي الذي تبلغ مساحته 
ن إعادة بناء مركز التصنيع التعاونن ي مقاطعة فرانكلي 

يتضمن التوسيع المبتكر وترميم منشأة أجريمارك فن
اء آالت ومعدات جديدة. قدًما مربًعا وإعادة هندسة تصم 110.641 وع  يم المرفق وشر   16تخصص هذه المرحلة من المشر

ي  
ن كفاءة المصنع وتعزيز معايث  الجودة العالية فن ن عىل أحدث طراز لتحسي  مليون دوالر لبناء غرفة جديدة إلنتاج الجي 

  أجريمارك. 

  

  للمنشأة الجديدة.  تقديم محاكاة عرض 

  

ي العمل خالل جهود التحديث. 
وع توسعة توسعة لتعاونيات منتجات   سيستمر المصنع فن تدعم إمباير ستيت للتطوير مشر

ن دوالر، منها  6األلبان بتمويل قدره   ن دوالر من أموال برنامج صندوق التحول االقتص 4ماليي    106ادي، لالحتفاظ بـ ماليي 
  وظائف بدوام كامل وتحديث عمليات شاتوجاي. 

  

ي شاتوجاي، حيث انضم المفوض الزراعي للوالية  
ي منشأة أجريمارك فن

ي لأللبان، فن
ي منتصف الشهر الوطنن

أعلن اليوم، فن
 . ي احتفال كبث 

ن آخرين فن ن ومحليي  ن محليي  ن منتخبي   ريتشارد إي بول إل الرئيس التنفيذي ألجريمارك بيل بيتون مع مسؤولي 

ي والية نيويورك ما يقرب من 
ي األلبان ينتجون أكثر من   من  3600يوجد فن مليار رطل من الحليب سنوًيا، ما يجعل  15منتج 

ي البالد من حيث إنتاج األلبان. 
  نيويورك رابع والية فن

  

ي اقتصاد الوالية بتوفث  ما يقرب من نصف إجمالي اإليرادات  
ا فن ً ي نيويورك، وتساهم كثث 

صناعة األلبان أكث  قطاع زراعي فن
ي الوالية. توفر الصنا الزراعية. 

ا من أعىل المضاعفات االقتصادية فن
ً
ا بعض

ً
  عة أيض
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وع التحديث  قال بيل بيتون، الرئيس التنفيذي ألجريمارك : "إننا متحمسون لالنتقال إل هذه المرحلة الثانية من مشر

ي ثمارها. 
ن  ولمشاهدة إضافة المصنع تؤن  ي تنشيط مصنع شاتوجاي ليدعم االحتياجات المث 

ايدة لمزارعينا  تتمثل رؤيتنا فن
ي رغبات عمالئنا ومستهلكينا، ولتوفث  مرفق محسن لموظفينا.  ن عىل نحو أفضل، وليلن  هذا االستثمار لم يكن ممكنا   المحليي 

كائنا الذين نشكرهم عىل دعمهم".    بدون مساعدة شر

  

ي شاتوجاي
ن
ي مجلس إدارة أجريمارك وُمزارع األلبان ف

ن
ن الخزانة ف "اعتمدت أجيال من عائالت  : قال بيل هاريجان، أمب 

ل مستقر وسوق مربحة أللبانهم.  ن ي الريف الشمالي عىل هذا المصنع لتوفث  مثن
وع تحديث مهم سيضمن أن  المزارع فن هذا مشر

ي كوننا  
يكون هذا المصنع مجهًزا لدعم األجيال القادمة من عائالت المزارع المحلية، ولمواصلة عملنا الراسخ المتمثل فن

ي 
. محرك اقتصادي فن نود أن نشكر العديد من األشخاص    المنطقة من خالل دعم الوظائف وتوفث  الفوائد لمجتمعنا المحىلي

ا". 
ً
وع ممكن ي جعلت هذا المشر

ي الحصول عىل المنحة التمويلية الن 
ي عملت معنا وساعدتنا فن

  والمؤسسات الن 

  

ي    : "األخبار الرائدة اليومقال مفوض الزراعة بالوالية، ريتشارد إي بول
ة لكل من أجريمارك ومئات مزارعي األلبان فن مثث 

امن مع شهر األلبان لنحتفل   ن . واآلن هو أفضل وقت بالث  ن نيويورك الذين يقدمون الحليب إل منشآتهم العالمية لتصنيع الجي 
ي نيويورك. 

ي الريف  بصناعة األلبان فن
ي تقوم بها أجريمارك عىل ترسيخ مستقبلهم فن

الشمالي  ستعمل جهود التحديث الن 
ي  
ا فن
ً
ي نيويورك، وأن تظل والية نيويورك رائد

ي إنتاج منتجات األلبان، وهي من أفضلها فن
وضمان قدرتهم عىل االستمرار فن

 ." ي
  صناعة األلبان عىل الصعيد الوطنن

  

تلر:  ي إمباير ستيت للتطوير، إريك جي 
ن
ن ف "مزارعو نيويورك هم  قال المفوض باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي المعب 

ي اقتصادنا  
ي الريف الشمالي   -حجر الزاوية فن

ن العام والخاص مع أجريمارك ستشجع قوة   - خاصة فن ن القطاعي  اكة بي  وهذه الشر
ن الحائز عىل جوائز والمصنوع من حليب  سيؤدي تحديث مصنع   الصناعة واستدامتها.  ا إل زيادة إنتاج الجي 

ً
شاتوجاي أيض

ي األلبان عىل مستوى الوالية".    والية نيويورك، ودعم الوظائف، وتقديم دفعة اقتصادية لمنتج 

  

. قال السناتور دان ستيك  ي الريف الشمالي
ي المناطق الشمالية بالوالية، بخاصة هنا فن

 : "الزراعة حجر الزاوية القتصادنا فن

ن الكفاءة، وهو أمر ليس مهًما فقط للنجاح   ا من اإلنتاج وتحسي 
ً
ن العام والخاص مزيد ن القطاعي  اكة بي  ي هذه الشر

وتعنن
ن فحسب، ولكنه يمث ن الذين يحبون عالمة  المستمر ألجريمارك ومزارعي األلبان المحليي  ا أخباًرا رائعة للعمالء المخلصي 

ً
ل حق

  ( التجارية". McCadamمكدام )

  
ي الريف الشمالي  1916"منذ عام  قال عضو المجلس بيلي جونز: 

ي القطاع الزراعي فن
كة أجريمارك دوًرا مهًما فن ، كان لشر

 من مزارعي األلبان. 
ً
ن وكذلك   ودعمت أجياال يعي لمقاطعة فرانكلي  ي المجلس التشر

 لبلدية شاتوجاي وفن
ً
بعد أن عملت رئيسة

ي حيث عملنا عىل تعزي ا، كانت أجريمارك قريبة وعزيزة عىل قلن 
ً
ي المناطق الشمالية من  مزارع ألبان سابق

ز الصناعة الزراعية فن
ي مجتمعاتنا. 

ي أن أجريمارك تتحرك بكامل قوتها إل   الوالية وتوفث  االستفادة من منتجات األلبان عالية الجودة فن
يسعدنن

وعات ي وسعي لدعم مشر
ي بذل كل ما فن

ي المرحلة التالية من تحديث مصنع شاتوجاي الخاص بها، وسوف أستمر فن
  األمام فن

ي اقتصادنا وتوفر وظائف ذات رواتب جيدة". 
ي تستثمر فن

  مهمة مثل تلك الن 

  

ي عام  . 1913أجريمارك جمعية تعاونية لمزارع األلبان منذ عام  
ن شاتوجاي فن ت الجمعية التعاونية منشأة تصنيع جي  اشث 

ن ماكدا2003 ي المنشأة لتوسيع إنتاج جي 
ن الدوالرات فن ن استثمرت ماليي  م الذي يحمل عالمة تجارية حائزة  ، ومنذ ذلك الحي 

ن كابوت ) ي العالم". Cabotعىل جوائز باإلضافة إل بعض أنواع جي 
ي أقدم   ( المعروف بكونه "الشيدر األفضل فن

المصنع ثانن
ي والية نيويورك. 

ي الواليات المتحدة وأجبانها مصنوعة من مصادر مزروعة ومعتمدة فن
ن فن كة جي    شر

  

ي عام 
كة أجر 2020فن ي بلغت أكثر من   750يمارك الحليب ألكثر من ، سوقت شر

، والن  ي
ف  ي الشمال الشر

  378مزرعة ألبان فن
ي المجتمعات عث  ست واليات، منها   مليون جالون من الحليب الطازج. 

  400تشمل عضوية أجريمارك من مزارع األلبان فن
ي والية نيويورك. 

ي المائة من أرباح أجر   100باإلضافة إل ذلك، توزع  مزرعة فن
ي تخدمها. فن

يتوفر   يمارك عىل مزارع األلبان الن 
  . هنا المزيد من المعلومات حول أجريمارك 
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